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Τα ψηφιακά μέσα στην υπηρεσία(;) της 
ψαλτικής τέχνης

Τεχνο-λαγνεία	&	Τεχνο-φοβία	

Οι (Νέες λεγόµενες) Τεχνολογίες, µέρος των οποίων είναι αυτά που ονοµάζουµε 

ψηφιακά µέσα, προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις, που µπορούµε να τις ταξινοµήσουµε 

νοητά επάνω σε ένα ευθύγραµµο τµήµα. Στο ένα άκρο αυτού του συνεχούς βρίσκου-

µε τις αρνητικές προς την τεχνολογία στάσεις, τις τεχνοφοβικές, που είναι αρνητικές 

απέναντι σε κάθε τι που προέρχεται από τις σύγχρονες ―αλλά και τις παλιότερες― 

τεχνολογικές εξελίξεις. Μάλιστα, αν θέλουµε να δαιµονοποιήσουµε εντελώς τη συζή-

τηση, τα αφορίζουµε µε έναν λόγο ως «εργαλεία του Διαβόλου». Στο άλλο άκρο συ-

ναντούµε απόψεις που παρουσιάζουν την τεχνολογία σαν τη λύση για όλα τα προ-

βλήµατα, θα µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε τεχνολαγνικές. Όπως σε όλα τα ζη-

τήµατα, έτσι και σε αυτό θα πρέπει να αναζητήσουµε την αλήθεια κάπου στο ενδιά-

µεσο. Πάνω σ’ αυτόν τον άξονα θα κινηθεί και η δική µου εισήγηση αφήνοντας να 

φανεί στο τέλος σε ποιο από τα δύο άκρα βρίσκεται πιο κοντά. 

Μία ακόµη διευκρίνιση, πριν µπω στο θέµα µου:  

Η	ιστορικότητα	του	ζητήματος		

Κάθε µεγάλη τεχνολογική επανάσταση αποτελεί στην εποχή της και για αρκετό 

καιρό «σηµείον αντιλεγόµενον», καθώς αλλάζει τα ως τότε δεδοµένα και παραδεδεγ-

µένα και απαιτεί νέες προσαρµογές. Ιδιαίτερα στον χώρο των λεγόµενων ανθρωπι-

στικών επιστηµών η επιφύλαξη απέναντι στο τεχνολογικά νέο είναι συνήθως δεδοµέ-

νη και αναµενόµενη, ενώ στον χώρο των θετικών επιστηµών η τεχνολογία γίνεται µε 

περισσότερη άνεση δεκτή.  

Ένα από τα πιο παλιά παραδείγµατα που αναφέρεται στις σοβαρές επιπτώσεις της 

γραφής βρίσκουµε στον διάλογο του Πλάτωνα Φαίδρος. Εκεί ο Σωκράτης αφηγείται 
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την ιστορία του Αιγύπτιου θεού Θευθ, ο οποίος µεταξύ των άλλων που ανακάλυψε 

πρώτος (λογαριασµούς, γεωµετρία, αστρονοµία κ.λπ.) ήταν και η γραφή. Δείχνοντας 

την τέχνη του στον βασιλιά της Άνω Αιγύπτου Θαµού, υποστήριξε τη διάδοσή της 

στους υπόλοιπους Αιγυπτίους, καθώς «το µάθηµα τούτο, βασιλιά µου, θα κάµει τους 

Αιγυπτίους πιο σοφούς και το µνηµονικό τους πιο καλό, γιατί για τη µνήµη και για τη 

σοφία βρέθηκε το φάρµακο» (Φαίδρος 274e), για να πάρει την απάντηση: «τα γράµµα-

τα στις ψυχές εκείνων που θα τα µάθουν θα φέρουν λησµονιά, µια και αυτοί θα παρα-

µελήσουν τη µνήµη τους, γιατί από εµπιστοσύνη στη γραφή θα φέρνουν τα πράγµατα 

στη µνήµη τους απ' έξω µε ξένα σηµάδια, όχι από µέσα από τον εαυτό τους τον ίδιο». 

Κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα οι άνθρωποι να γίνουν δοκησίσοφοι («δοξόσοφοι»), 

παρά σοφοί (Φαίδρος 274e-275b).  

Το παράδειγµα δεν είναι τυχαία επιλεγµένο, καθώς το θέµα που συζητούµε, η 

σχέση τεχνολογίας και ψαλτικής, επαναφέρει την πολύ παλιά αυτή συζήτηση για τη 

σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, µνήµης και «από στήθους» αφήγησης / µου-

σικής εκτέλεσης έναντι της «ανάγνωσης» του µουσικού κειµένου. Θυµίζει έτσι τη 

µεγάλη επιστηµολογική διαµάχη για την προφορική και γραπτή παράδοση (και) της 

εκκλησιαστικής µας µουσικής και της ψαλτικής τέχνης. Όταν µάλιστα είπα σε κά-

ποιον πολύ γνωστό πρωτοψάλτη ότι προτίθεµαι να ασχοληθώ στο συνέδριο αυτό µε 

τη σχέση ψαλτικής τέχνης και ψηφιακών µέσων, µετά από ένα πρώτο ξάφνιασµα, 

µου λέει: «Ναι, αλλά µέχρι το αναλόγιο!», θεωρώντας ότι από κει και πέρα είναι θέµα 

του ψάλτη ―και µόνο― η προφορική απόδοση των ύµνων. 

Η	τεχνολογία	και	η	ψαλτική	τέχνη	

Γενικές	παρατηρήσεις	

Ιστορικά διαπιστώνει κανείς ότι η ψαλτική τέχνη πάντα ενσωµάτωνε την τεχνολο-

γία της εποχής, δείχνοντας µιαν εντυπωσιακή προσαρµοστικότητα στις νέες κάθε 

φορά συνθήκες. Αυτό συνέβη ήδη από την επινόηση της πένας και της µελάνης, οπό-

τε διευρύνθηκαν οι δυνατότητες του γραψίµατος µε το χέρι µε το πέρασµα από τη 

γραφή µε σκληρά υλικά, όπως το µάρµαρο και η γραφίδα, σε πιο µαλακά και ευέλι-
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κτα και µε τη δηµιουργία διάφορων στιλ γραφής, όπως µαρτυρούν τα χιλιάδες µουσι-

κά χειρόγραφα που βρίσκονται αποθησαυρισµένα στις διάφορες βιβλιοθήκες και αρ-

χεία.  Η µεγάλη επανάσταση µε την εφεύρεση της τυπογραφίας έδωσε εντελώς νέες 

διαστάσεις και δυνατότητες στη γραπτή κυρίως εκδοχή της µουσικής/ψαλτικής τέ-

χνης µε την εµφάνιση ποικίλων «εργαλείων» του γραπτού µουσικού λόγου, όπως 

Αναστασιµατάρια, Δοξαστάρια, Ανθολογίες, Πανδέκτες, Θεωρητικά βιβλία, που δό-

θηκε µε την τυπογραφία η δυνατότητα να (ανα)παραχθούν.  

Η επίδραση της τυπογραφίας στη γραπτή έκφραση της µουσικής βρίσκει την ανα-

λογική της έκφραση στην επίδραση που άσκησε το ραδιόφωνο στον προφορικό µου-

σικό/ψαλτικό λόγο. Το ραδιόφωνο έδωσε τη δυνατότητα να ακουστεί στα πέρατα της 

γης η «ψαλτική φωνή» δηµιουργώντας πολλές νέες κειµενικές ποικιλίες/δυνατότητες, 

όπως η ζωντανή ραδιοφωνική µετάδοση ιερών ακολουθιών ή ψαλτικών γεγονότων, οι 

κάθε είδους ειδικές µουσικοψαλτικές ραδιοφωνικές εκποµπές κ.λπ. Την κατάσταση 

αυτή ήρθε να διευρύνει η τηλεοπτική εικόνα: τηλεοπτικές πλέον µεταδόσεις ιερών 

ακολουθιών ή ψαλτικών γεγονότων µε νέες δυνατότητες για τη µουσική/ψαλτική έκ-

φραση. 

Εφαρμογές	-	Παραδείγματα	

«Ιστορικά»	

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σύντοµα αφήνει πίσω σχετικοποιώντας τις 

«νέες» εφευρέσεις κάθε εποχής και είναι δύσκολο άνθρωποι διαφόρων ηλικιών να 

συµφωνήσουν συγχρονικά τι είναι πράγµατι νέο και τι έχει περάσει πλέον στην ιστο-

ρία της τεχνολογίας. Έτσι για κάποιους από µας σ’ αυτή την αίθουσα στα χρόνια της 

νιότης µας ήταν αποκάλυψη το µαγνητόφωνο µε τις µποµπίνες («καρούλια») ή το 

κασετόφωνο σύντοµα αργότερα ως φορητά και εύκολα στη χρήση µέσα καταγραφής 

του ψαλτικού ήχου (ο δίσκος βινυλίου απαιτούσε συνθήκες εγγραφής σε studio), για 

να απαξιωθούν µέσα σε δυο-τρεις δεκαετίες, καθώς εκτοπίστηκαν από τον ψηφιακό 

δίσκο (cd) αρχικά και το flash disk (φλασάκι ή στικάκι, κοινώς) στη συνέχεια. Ευτυ-

χώς πρόλαβαν αυτά τα «πρωτόγονα» πλέον για την εποχή µας τεχνολογικά µέσα να 

καταγράψουν φηµισµένους ψάλτες και σπουδαίες εκτελέσεις, που και σήµερα τις 

ακούµε µε πολύ ενδιαφέρον και προσοχή. 
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Στην ίδια αυτή «ιστορική» µε την ανωτέρω έννοια κατηγορία εντάσσονται και οι 

ραδιοφωνικές ακροάσεις αµιγώς µουσικών εκποµπών, το Ράδιο Σµύρνη για παρά-

δειγµα, για το οποίο µου αφηγούνταν ο δάσκαλός µου της ψαλτικής ότι το άκουγαν 

πολλοί ψάλτες της εποχής του για… επιµορφωτικούς σκοπούς ―και ο νοών νοείτω. 

Αλλά και στη γραπτή µορφή της εκκλησιαστικής µουσικής επενδύθηκε νωρίς η 

όποια νεότερη τεχνολογία µε πρώτη τη χρήση του φωτοτυπικού µηχανήµατος, το 

οποίο έχει αναπαραγάγει αναρίθµητα χειρόγραφα ή έντυπα µουσικά κείµενα για ποι-

κίλη χρήση (µαθήµατα, χορωδίες, αναλόγια). Είµαι από τη γενιά εκείνη που ξεκίνησε 

τη σπουδή της εκκλησιαστικής µουσικής αντιγράφοντας ―ξέρετε, και µε χρήση 

καρµπόν για πολλαπλά αντίγραφα― διάφορα κείµενα είτε από χειρόγραφα είτε από 

έντυπα και µπορώ να εκτιµήσω πόσο σηµαντική ήταν η συµβολή και αυτής της 

απαρχαιωµένης πια τεχνολογίας. 

Σύγχρονα	

Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, αυτό που συλλήβδην αποκαλούµε ψηφιακά 

µέσα, άλλαξε ριζικά όλα τα δεδοµένα στην επικοινωνία και στη µετάδοση πληροφο-

ριών και δεδοµένων µε προεξάρχον το Διαδίκτυο µε τις νέες τεράστιες τεχνολογικές 

του δυνατότητες αλλά και µε τους περιορισµούς που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό 

υλικό και τις εφαρµογές, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), τη σύγχρονη και 

ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία αλλά και τους πολλούς καινούργιους τύπους 

διαδικτυακών κειµένων. Αυτά θα προσπαθήσω να συνοψίσω στη συνέχεια σε σχέση 

µε την ψαλτική τέχνη. 

Το Διαδίκτυο έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει ακόµη περισσότερο στο µέλλον 

κάθε είδους επικοινωνία και επαφή του ανθρώπου ξεπερνώντας και αφήνοντας µα-

κράν πίσω του οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική εφεύρεση του παρελθόντος. Κι ενώ θα 

περίµενε κανείς το Διαδίκτυο να λειτουργεί οµογενοποιητικά λόγω της παγκόσµιας 

επικράτησής του και της κυριαρχίας σ’ αυτό της αγγλικής γλώσσας και συνεπακό-

λουθα του/των πολιτισµού/ών που αυτή εκπροσωπεί, φαίνεται να συµβαίνει και το 

αντίθετο: διευκολύνει ―άρα και ενθαρρύνει― και την ανάδειξη της διαφορετικότη-

τας και της τοπικότητας έτσι, που το τοπικό και το παγκόσµιο να συνυπάρχουν διεκ-

δικώντας ίσους όρους παρουσίας. 
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Α. Καταρχάς το Διαδίκτυο έχει διαµορφώσει έναν ιδιαίτερο τύπο επικοινωνίας, 

Netspeak τον αποκαλεί ο Crystal (Crystal, 2006) και είναι αυτό που συχνά αποκαλεί-

ται «Επικοινωνία µέσω υπολογιστή» [Computer-Mediated Communication (CMC)], 

µε σαφείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας, αρκεί να 

λάβει κανείς υπόψη του τις δυνατότητες επικοινωνίας µέσω email, chat ή και άλλων 

πιο σύγχρονων ακόµη επικοινωνιακών µέσων όπως το facebook και το twitter ή και 

τη δυνατότητα του χρήστη να χρησιµοποιεί ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά κανάλια 

επικοινωνίας. Σε όλα αυτά έρχεται να συνεπικουρήσει η βελτίωση του «υλισµικού», 

του hardware. Πράγµατι, η φορητότητα και η ευκολία στη χρήση των νέων µέσων 

αποθήκευσης (φορητοί δίσκοι αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδοµένων, tablets, συ-

στήµατα αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου) και νέων µέσων πολύ πιστής καταγραφής 

ήχου και εικόνας (ψηφιακοί καταγραφείς ήχου και εικόνας ή ακόµα και ένα «έξυπνο» 

τηλέφωνο /smart phone) στο αναλόγιο ή όπου αλλού υπάρχει ψαλτικό γεγονός εξα-

σφαλίζει την εσαεί διατήρηση και αναπαραγωγή του εκτελούµενου µουσικού κειµέ-

νου. Ιδού, λοιπόν, µε τα δεδοµένα αυτά ένας µικρός κατάλογος ψηφιακών δυνατοτή-

των που ανοίγονται σε έναν ψάλτη: 

α) Θεµατικοί ιστότοποι και ηλεκτρονικές πύλες: όλο και περισσότεροι σήµερα 

αναζητούν στον απέραντο χώρο του διαδικτύου ένα «δικό τους» χώρο, όπου θα συ-

ναντηθούν µε ανθρώπους µε τους οποίους µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, ιδέες ή 

ανησυχίες. Οι ψαλτικές πύλες και οι ιστότοποι ψαλτικών συλλόγων ή µεµονωµένων 

ψαλτών ή µουσικόφιλων προσφέρουν έναν χώρο όπου θα βρει κάποιος ψάλτης ή 

µουσικόφιλος ό,τι µπορεί να τον ενδιαφέρει ή τον απασχολεί: α) forum µε συντονι-

στές και κανόνες για οργανωµένη διαχείριση των κάθε είδους µουσικο-ψαλτικών συ-

ζητήσεων, ειδήσεις και ανακοινώσεις για ψαλτικά γεγονότα και νέες εκδόσεις, β) 

κείµενα και απόψεις για τη θεωρία και πράξη της ψαλτικής, γ) ηχογραφήσεις ψαλτών 

ή ψαλτικών γεγονότων, δ) µουσικά κείµενα κάθε είδους: έντυπα, χειρόγραφα, φυλλά-

δια (ειδικών ή σπάνιων) ακολουθιών, ε) θέµατα τυπικού, υµνολογίας και ψαλτικής 

τάξης, στ) βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκριτικές, ζ) θέµατα τεχνολογίας και ψαλτι-

κής, η) ζητήµατα διδασκαλίας της ψαλτικής, και πολλά άλλα. 

Η διαφοροποίηση αυτής της επικοινωνίας-συζήτησης σε σχέση µε την παραδοσια-

κή είναι σαφής, καθώς αξιοποιούνται εδώ όλα τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής τε-
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χνολογίας µε κυριότερο αυτό της πολυτροπικότητας των σύγχρονων µέσων. Η µέσω 

αλληλογραφίας ή του παραδοσιακού έντυπου περιοδικού λόγου (π.χ. ένα περιοδικό 

του τύπου: Ψαλτικά Νέα) επικοινωνία είχε στη διάθεσή της µόνο τον γραπτό λόγο· η 

ψηφιακή αντίστοιχη αξιοποιεί ασφαλώς τον έντυπο λόγο ―αλλά µε πολύ περισσότε-

ρες δυνατότητες πολυτροπικής έκφρασης (έντονα, πλάγια, µεγαλύτερα ή µικρότερα 

γράµµατα, πολλές γραµµατοσειρές, εύκολη εναλλαγή χρώµατος και πολλά άλλα), 

αλλά έχει και τη δυνατότητα της ταυτόχρονης (ανα)παραγωγής εικόνας, κινούµενης 

εικόνας και ήχου.  

Έτσι µια θεωρητική µουσικολογική αλλά µε σαφείς ψαλτικές προεκτάσεις και εν-

διαφέρον συζήτηση, για παράδειγµα: Περί αναγραφής και εκτέλεσης των µελωδικών 

έλξεων (https://goo.gl/sCZqhC), που αποτελεί ένα µόνο «νήµα» από τα δεκάδες θεω-

ρητικά / πρακτικά ζητήµατα που απασχολούν την ενότητα: Διαστήµατα και Μελωδι-

κές Έλξεις (https://goo.gl/88UQ4h), που µε τη σειρά της συνιστά ένα µικρό µέρος της 

ευρύτερης θεµατικής Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής (https://goo.gl/78qs7s) σε µια 

µουσικολογική διαδικτυακή πύλη (http://analogion.com/forum/index.php), συγκε-

ντρώνει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, όπως δείχνουν οι αριθµοί: 498 θέσεις, ερωτήσεις, 

απαντήσεις, ανταπαντήσεις και σχολιασµοί, τα οποία «είδαν» 94.362 επισκέπτες του 

συγκεκριµένου «νήµατος» (δεδοµένα της 21ης Ιουνίου 2018).  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όµως, έχει ο τρόπος της όλης συζήτησης: υπάρχουν 

απόψεις και ισχυρισµοί για το θέµα, αντίκρουση αυτών µε εµπειρικά αλλά και θεω-

ρητικά επιχειρήµατα σε έναν ενδιαφέροντα «διάλογο». Κατατίθενται αποσπάσµατα 

από θεωρητικά βιβλία ―µερικά από αυτά δυσεύρετα (εδώ η τεχνολογία του .pdf 

πράγµατι προσφέρει µέγιστες υπηρεσίες), από χειρόγραφα θεωρητικά που η επιστη-

µονική έρευνα βγάζει συνεχώς στο φως από τα καλά φυλαγµένα αρχεία των Ιερών 

Μονών κυρίως. Αναρτώνται, όµως, και εκτελέσεις (και εδώ οι ψηφιακές καταγραφές 

αλλά και τα λογισµικά επεξεργασίας τους µε δυνατότητα αποκοπής µικρών συγκε-

κριµένων αποσπασµάτων τους προσφέρουν εξαιρετικά σηµαντική βοήθεια) προς 

υποστήριξη των θεωρητικών ισχυρισµών, προς αντίκρουση άλλων, αλλά και προς 

επιβεβαίωση ―για µας― ότι η ποικιλία και στο θέµα αυτό καλά κρατεί, καθώς απο-

δεικνύει την προφορικότητα της ψαλτικής παράδοσης και εµπλουτίζει την εµπειρία 

όλων των ενδιαφεροµένων και ειλικρινώς προσερχόµενων στη συζήτηση µε ακού-
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σµατα άλλων «ψαλτικών σχολών», αυτά που κοινώς καλούνται π.χ. «αγιορείτικο» ή 

ακόµα πιο συγκεκριµένα «καρεώτικο» ύφος, «πατριαρχικό» ή «αθηναϊκό» ύφος κ.λπ. 

Δυσκολεύοµαι πραγµατικά να φανταστώ πώς θα µπορούσαν να γίνουν όλα αυτά αλ-

λιώς. 

β) Βιβλιοθήκες µουσικών εντύπων. Μια πολύ σηµαντική υπηρεσία των ψηφιακών 

µέσων τα τελευταία χρόνια είναι η ψηφιακή αποτύπωση, αποθήκευση και δωρεάν 

διάθεση όλου του πολιτιστικού µας αποθέµατος. Θυµίζω εδώ και κεντρικές πρωτο-

βουλίες, όπως παλαιότερα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (https://goo.gl/

MKGkxs) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» για την καταγραφή όλου του πολιτιστικού αποθέµατος της χώ-

ρας, αλλά και άλλων αποθετηρίων ψηφιακού υλικού που έχουν δηµιουργήσει Πανε-

πιστήµια ή άλλοι πολιτιστικοί φορείς (π.χ. «Ανέµη», του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

https://goo.gl/R4TVC7). Η εκκλησιαστική µουσική δε θα µπορούσε να λείψει από 

αυτά τα αποθετήρια. Έτσι µπορεί να βρει κανείς ψηφιοποιηµένα και διαθέσιµα όλα 

τα µουσικά βιβλία, µερικά από αυτά σπανιότατα, για να µελετήσει και θεωρητικά  

ζητήµατα αλλά και για να βρει παλαιότερες εκδοχές µουσικών κειµένων και να δια-

πιστώσει ο ίδιος πώς εξελίσσεται η ιστορία της µουσικής µας.  

Αυτή είναι κατά τη γνώµη µου µια ακόµα τεράστια συνεισφορά της ψηφιακής 

εποχής: τα ψηφιοποιηµένα µουσικά κείµενα αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται 

πολύ εύκολα, ακόµα και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο· ενσωµατώνονται είτε ολό-

κληρα είτε µε κατ’ επιλογήν επεξεργασία µέρη τους στην προσωπική µουσική βι-

βλιοθήκη του καθενός προς χρήση. Η τεχνολογία αυτή µας κάνει πιο «δοτικούς»: εί-

ναι χαρακτηριστικό και το ρήµα που χρησιµοποιείται (share = µοιράζοµαι, κοινωνώ, 

αν προτιµάτε)· «µοιραζόµαστε» αυτό που έχουµε ή µας έχει δωρισθεί (έντυπο ή χει-

ρόγραφες µουσικές σηµειώσεις) χωρίς να το στερούµαστε. Κι αυτό αναπαράγεται και 

διαδίδεται προς ωφέλειαν πολλών. 

γ. Προσωπικού χαρακτήρα βοήθεια. Σε προσωπικό-ψαλτικό τώρα επίπεδο τα ψη-

φιακά µέσα έχουν να προσφέρουν επίσης πολύ σηµαντική συνδροµή. Η συγκρότηση 

µιας πλούσιας µουσικής βιβλιοθήκης, που να αποτελείται από περισσότερα του ενός 

βιβλία κάθε κατηγορίας και αναφοράς, είναι απαραίτητη για έναν «επαγγελµατία» 

ψάλτη. Αυτό ―εκτός από δαπανηρό― ήταν παλιότερα και κάποιες φορές ανέφικτο, 
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κυρίως για κάποια πολύ καλά βιβλία, τα συνήθως αποκαλούµενα «κλασικά» ή «πα-

λιά», που ήταν εξαντληµένα και έπρεπε να περιµένει κανείς κάποια αναστατική έκ-

δοση, για να τα αποκτήσει. Τώρα, αξιοποιώντας τα αποθετήρια στα οποία αναφέρθη-

κα και τη συνεχώς εντεινόµενη και διεθνώς ψηφιοποίηση και δωρεάν διάθεση παλιών 

βιβλίων που είναι απαλλαγµένα από συγγραφικά δικαιώµατα µπορεί να έχει στην κα-

τοχή του το σύνολο των εντύπων αυτού του είδους.  

Κι επειδή «το βιβλίο θα γοητεύει πάντα τον άνθρωπο και θα είναι η όαση φυγής 

για όσους περνούν ώρες ατελείωτες µπροστά στο κοµπιούτερ», αναπτύσσεται ήδη 

τεχνολογία (Espresso book Machine https://goo.gl/C5wRdy) ανατύπωσης σπάνιων ή 

εξαντληµένων βιβλίων κατά παραγγελίαν (on demand) σε µηδενικό σχεδόν χρόνο και 

µε χαµηλό κόστος.  

Όσον αφορά τώρα τη χρησιµοποίησή τους στο αναλόγιο και στις συχνές µετακι-

νήσεις ενός ψάλτη, όταν καλείται να ψάλει σε άλλο ναό, το να έχει µαζί του όσα και 

όποια έπρεπε, αυτό συνιστούσε µια µικρή περιπέτεια. Η νέα ψηφιακή τεχνολογία (και 

εδώ τα .pdf κάνουν πάλι τη δουλειά τους…) επιτρέπει τη συγκρότηση µιας εξ ολο-

κλήρου ψηφιακής µουσικής βιβλιοθήκης, όπου µπορεί ο ψάλτης να περιλάβει σε ξε-

χωριστούς φακέλους όλες τις περιστάσεις ακολουθιών, Εσπερινός, Όρθρος, Θεία 

Λειτουργία, το Μηνολόγιο, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο, και σε υποφακέλους 

τις σχετικές υποδιαιρέσεις, π.χ. Ανοιξαντάρια, Καταβασίες, Δοξολογίες, Χερουβικά, 

Λειτουργικά, Κοινωνικά, κάθε βδοµάδα του Τριωδίου ή του Πεντηκοσταρίου ή κάθε 

µεγάλη γιορτή του Μηνολογίου. Ως προς το ποιοτικό µέρος του πράγµατος η επιλογή 

του θα σχετίζεται µε τις µουσικές του προτιµήσεις (κλασικά ή νεότερων συνθετών/

ψαλτών), τα αργά ή πιο σύντοµα µέλη, τον βαθµό δυσκολίας στην εκτέλεσή τους από 

τον ίδιο. Με την έννοια αυτή η µουσική αυτή βιβλιοθήκη έχει τα εντελώς προσωπικά 

χαρακτηριστικά του συντάκτη της και είναι ακριβώς «στα µέτρα» των επιλογών και 

των δυνατοτήτων του.  

Εδώ έρχεται να συνδράµει και η φορητότητα των ψηφιακών συσκευών ανάγνωσης 

των ψηφιακών αυτών αρχείων. Ένα tablet ή ένα smart phone ακόµα συνδεδεµένα σε 

ένα cloud internet, για να είναι πάντα συγχρονισµένα µε τον υπολογιστή όπου είναι 

αποθηκευµένη αυτή η µουσική βιβλιοθήκη, διευκολύνει αφάνταστα έναν ψάλτη να 

έχει µαζί του όπου γης όλη του τη βιβλιοθήκη και να ψάλλει ό,τι του χρειάζεται και 
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επιλέγει. Σηµειώστε εδώ ότι µπορεί να έχει µαζί του (σε ένα εξωκκλήσι, π.χ.) και 

κάθε άλλο ―µη µουσικό― κείµενο που χρησιµοποιεί, όπως ο Απόστολος και η Τυ-

πική Διάταξις. Διηγούνται ότι ένας γέροντας Αγιορείτης ψάλτης ήταν προσκεκληµέ-

νος στα Ιεροσόλυµα να ψάλει σε µια πανήγυρη. Ετοίµασε τις µουσικές τους απο-

σκευές (βιβλία και… φωτοτυπίες) για ό,τι είχε σχεδιάσει να ψάλει. Μετά την πανή-

γυρη του ζητήθηκε ευγενικά να ψάλει την εποµένη σε έναν άλλο ναό σε µια άλλη 

ακολουθία. Όµως η φυσική του βιβλιοθήκη βρισκόταν στο Άγιο Όρος και ο γέροντας 

ήταν σε πολύ δύσκολη θέση να αρνηθεί. Την κατάσταση έσωσε ένας νεαρός που 

ήταν παρών στη συζήτηση, αφού τον διαβεβαίωσε ότι είναι στο tablet του ό,τι επρό-

κειτο να χρειαστεί ο Γέροντας. 

Μια άλλη συνήθεια που τείνει να επικρατήσει επίσης είναι η φιλότιµη προσπάθεια 

κάποιων φιλόµουσων/ψαλτών να ετοιµάζουν για τους συναδέλφους τους έτοιµες 

πλήρεις ακολουθίες για την προσεχή Κυριακή ή την προσεχή µεγάλη γιορτή συγκε-

ντρώνοντας σε ένα αρχείο όλα τα µουσικά κοµµάτια που απαιτούνται συλλέγοντάς τα 

από διάφορα µουσικά βιβλία ή πληκτρολογώντας τα µε διάφορα προγράµµατα σύν-

θεσης κειµένων σε βυζαντινή παρασηµαντική, που έχουν αναπτυχθεί. Έτσι µπορεί 

κανείς να έχει στο tablet του σε ένα αρχείο .pdf έτοιµη για να την ψάλει ολόκληρη 

την ακολουθία της Κυριακής ή της µεγάλης εορτής, όπου έχουν ενσωµατωθεί και όλα 

τα µη µουσικά κείµενα και αναγνώσµατα, κυριολεκτικά ready to play! Στο θέµα 

αυτό, όµως, θα επανέλθω. 

Και στην προσωπική µελέτη και αυτοβελτίωση του ψάλτη η σύγχρονη τεχνολογία 

τού είναι σύµµαχος. Καθώς η ψαλτική τέχνη είναι κατεξοχήν προφορική, αφού όλη η 

βοήθεια που µπορεί να προσφέρει κανείς σε έναν ψάλτη είναι µέχρι να ανεβεί στο 

αναλόγιο, είναι πολύ σηµαντικό ο ψάλτης να έχει ακούσµατα, για να διαµορφώσει 

και να βελτιώνει τον τρόπο της µουσικής του έκφρασης. Μου έλεγε χαρακτηριστικά 

γνωστός πρωτοψάλτης ότι τον έστειλε ο δάσκαλός του (γερο-Μελέτιος Συκεώτης) σε 

γνωστό χαρισµατούχο ψάλτη (διακο-Διονύσης Φιρφιρής), για να του «διαβάσει» µια 

από τις πολύ δύσκολες σε εκτέλεση αργές δοξολογίες (του Κοσµά του Μαδυτινού). 

Από στόµα σε στόµα και από δάσκαλο σε µαθητή έφτασε στις µέρες µας η προφορι-

κή ψαλτική παράδοση. Στο θέµα αυτό και πάλι η πολυτροπικότητα της ψηφιακής τε-

χνολογίας µπορεί να συνδράµει αποφασιστικά: είναι συνηθισµένη πια πρακτική να 
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αναρτάται στο YouTube µια µουσική εκτέλεση ενός ψάλτη ή µιας χορωδίας και να 

µπορεί να την ακούει/βλέπει κανείς (ανάλογα, αν είναι µόνο ήχος ή βίντεο) παρακο-

λουθώντας ταυτόχρονα να ρολάρει µπροστά του το µουσικό κείµενο. Τι καλύτερος 

τρόπος για προσωπική µελέτη ―σαν µια µέθοδος άνευ (φυσικού) διδασκάλου; Και 

πόσο σηµαντικότερο µπορεί να είναι αυτό για ανθρώπους που βρίσκονται απαγορευ-

τικά µακριά από φυσικούς δασκάλους, όπως π.χ. στη Διασπορά; Κι επειδή ο σύγχρο-

νος άνθρωπος συνηθίζει να ακούει µέσω των φορητών συσκευών αναπαραγωγής 

ήχου µουσική σε διάφορες δραστηριότητές του (περπάτηµα, τρέξιµο, ταξίδι, αναµονή 

σε διάφορoυς χώρους και υπηρεσίες), µπορεί εύκολα να επιλέγει και να οργανώνει τη 

δική του µουσική βιβλιοθήκη ήχου προς τέρψιν αλλά και µελέτην µέσα από τις άπει-

ρες επιλογές που του προσφέρονται είτε σε ψηφιακούς δίσκους είτε σε τεράστιες βά-

σεις δεδοµένων.  

Συµπερασµατικά, για την ώρα, η τεχνολογική πρόοδος είναι στην υπηρεσία µας ως 

«καταναλωτών» των µουσικών προϊόντων που παράγουν άλλοι. 

Β. Το Διαδίκτυο έχει δώσει «βήµα επικοινωνίας» σε οµάδες ανθρώπων ή και σε 

µεµονωµένα πρόσωπα που δύσκολα θα µπορούσαν να το έχουν µέσω της τυπικής 

συµβατικής επικοινωνίας. Για να δηµοσιοποιήσει κανείς παλιότερα το µουσικό του 

«προϊόν», κείµενο ή ήχο, έπρεπε να έχει πρόσβαση σε εκδοτικό οίκο ή στούντιο εγ-

γραφής και παραγωγής δίσκων (βινυλίου ή ψηφιακού δίσκου) ―πράγµα καθόλου 

εύκολο για τους περισσότερους και λόγω κόστους αλλά και λόγω πιθανού αποκλει-

σµού του από τους εκδότες ή παραγωγούς δίσκων για τους δικούς τους λόγους. 

Με τη χρήση της Νέας Τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαιτέ-

ρως του Διαδικτύου τα προβλήµατα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Σε κάθε υπολογιστή 

πλέον µπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και µε µικρό κόστος ένα πρόγραµµα σύνθεσης 

κειµένων βυζαντινής µουσικής και µέσω του Διαδικτύου να διαδοθεί. Έτσι δίνεται 

χωρίς περιορισµούς η δυνατότητα έκφρασης και ανταλλαγής κειµένων και ηχητικών 

αρχείων όλων µε όλους, µε αποτέλεσµα η ψαλτική και οι ψάλτες να βρίσκουν στη 

Νέα Τεχνολογία και ειδικότερα στο Διαδίκτυο τον καλύτερό τους σύµµαχο. 
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Αλλά και η εντελώς ιδιαίτερη προσωπική έκφραση και επικοινωνία µε γνωστούς 

αλλά και αγνώστους είναι πλέον δυνατή και πολύ εύκολη στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν 

πολλοί νέοι τρόποι επικοινωνίας, γνωστοί οι περισσότεροι ως κοινωνικά δίκτυα ή κα-

νάλια κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook και το twitter, αλλά και πιο «προσω-

πικοί» χώροι έκφρασης, όπως το blog, το προσωπικό ηλεκτρονικό ηµερολόγιο, µέσω 

των οποίων ο καθένας µπορεί να εκφράσει τις απόψεις του ή να επικοινωνήσει και να 

ανταλλάξει υλικό µε όποιους επιλέγει ή/και τον επιλέγουν. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρ-

χει κανείς έλεγχος από κανέναν προς κανέναν, δεν υπάρχουν αυτοί που πρέπει να 

δώσουν την έγκρισή τους για τη δηµοσίευση ενός κειµένου, και έτσι η ποικιλοµορφία 

της έκφρασης θα είναι και στην περίπτωση αυτή ο κανόνας. Για πολύ καιρό στο προ-

βλεπτό µέλλον ―περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας― θα βλέπουµε 

επικοινωνία µέσω email, chat, blog, facebook, twitter κ.λπ. η οποία θα κινείται πιο 

πολύ εκτός κανόνων και θα είναι ανεπεξέργαστη και ανέλεγκτη παρά τυπική και 

συµµορφωµένη σε δεδοµένους και αποδεκτούς από την ψαλτική/µουσική κοινότητα 

κανόνες. 

Με αυτά ως δεδοµένα συναντάµε όλο και περισσότερους πλέον χώρους προσωπι-

κής έκφρασης ψαλτών ή συλλόγων ψαλτών, οι οποίοι στήνουν προσωπικές ιστοσελί-

δες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οργανώνουν οµάδες στο facebook, δηµιουργούν 

τα προσωπικά τους blog. Με όλα αυτά τα εργαλεία δηµοσιοποιούν τις προσωπικές 

τους µουσικές απόψεις, τις προσωπικές τους µουσικές συνθέσεις καθώς και ηχογρα-

φηµένα / µαγνητοσκοπηµένα δείγµατά τους, οργανώνουν αφιερώµατα για τον δά-

σκαλό τους ―κάτι σαν αφιερωµατικούς τόµους― ή κάποιον παλιότερο σπουδαίο 

συνθέτη (π.χ. Κουκουζέλη ή Πέτρο Λαµπαδάριο), αναρτούν στο προσωπικό τους κα-

νάλι στο YouTube δουλειά τους, δηµιουργούν µέσα από όλα αυτά τα µέσα θεωρητι-

κές συζητήσεις και ό,τι άλλο επιθυµούν. Βέβαια µε την «έκθεσή» τους αυτή προκα-

λούν και τις ανάλογες αντιδράσεις και σχόλια, ώστε µε την ιδιότυπη αυτή «δηµοκρα-

τία» του αχανούς και άναρχου χώρου του Διαδικτύου, όπου λειτουργεί το µοντέλο 

bottom up σε πλήρη εφαρµογή, όλοι µπορούν να ακούν και να παρακολουθούν 

όλους, µε αναγκαστικό αποτέλεσµα την προσπάθεια βελτίωσης και τον έλεγχο της 

«αυθεντίας», αφού το κοινό είναι αυτό που τελικώς αξιολογεί και «ανεβάσει» τη δη-

µοτικότητα και διαµορφώνει τις τάσεις. 
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Θα µπορούσαµε µετά από όλα αυτά να ισχυριστούµε ότι η τεχνολογία και η ψαλ-

τική τέχνη είναι σύµµαχοι; Ασφαλώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι, στους 

οποίους θα αναφερθώ στη συνέχεια. 

Ενστάσεις	-	Πραγματικοί	κίνδυνοι	-	Ποιμαντικές	λύσεις	

Όπως κάθε ανθρώπινο προϊόν, έτσι και τα τεχνολογικά / ψηφιακά προϊόντα για τα 

οποία συζητάµε µπορούν να έχουν περισσότερες από µια πλευρές από τις οποίες 

µπορούν να ιδωθούν. Για το θέµα της ψαλτικής, που µας ενδιαφέρει εδώ, συνοψίζω 

κάποιες αρνητικές: 

α. Η ύπαρξη ενός πολυάριθµου χορού στο αναλόγιο είναι η επιθυµία κάθε 

(πρωτο)ψάλτη, αυτό όµως δεν είναι τις περισσότερες φορές εφικτό· ακόµα και κά-

ποιος που θα «κρατάει το ίσον» είναι ενίοτε δυσεύρετος. Η τεχνολογία κι αυτόν µπο-

ρεί να τον αντικαταστήσει µε τον µηχανικό ισοκράτη! Τα ζητήµατα που τίθενται εδώ 

είναι πολλά: δικαιούµαστε καταρχάς να εισαγάγουµε ένα µηχάνηµα για την υποστή-

ριξη της ιεροπραξίας µέσα στον ναό, όσο κι αν οι υποστηρικτές του λένε ότι ο µηχα-

νικός ισοκράτης δίνει µε το πάτηµα των πλήκτρων το κατάλληλο ισοκράτηµα αναπα-

ράγοντας µαγνητοφωνηµένες ανθρώπινες φωνές ψαλτών-ισοκρατών; Κι αν η επίκλη-

ση της απουσίας χορού ιεροψαλτών ή της εξοικονόµησης χρηµάτων από πλευράς της 

ενορίας οδηγήσει στην πλήρη εκµηχάνιση της θείας λατρείας µε την αντικατάσταση 

του ψάλτη στην αρχή ―µήπως και του ιερέα αργότερα;― από ένα µηχάνηµα, πόσο 

µακριά χρονικά θα είναι η µέρα που θα έχουµε ψαλµωδία χωρίς ψάλτες και αναλόγια 

ή θεία λειτουργία χωρίς ιερείς; Δείγµατα αυτής της εξέλιξης υπάρχουν ήδη… Εδώ η 

απάντηση πρέπει να είναι θεολογική/ποιµαντική και απολύτως σαφής. 

β. Είναι πολύ χρήσιµη ιδιαίτερα για τα ξωκλήσια ή τη Διασπορά η φιλότιµη, όπως 

τη χαρακτήρισα, προσπάθεια κάποιων να διαθέτουν σε .pdf έτοιµες για ψάλσιµο ακο-

λουθίες. Και εδώ, όµως, τίθενται ζητήµατα: η πλήρης κατάργηση όλων των βιβλίων 

του αναλογίου και η αντικατάστασή τους από ένα .pdf το οποίο ετοιµάζει κάποιος 

άλλος για τον ψάλτη δηµιουργεί µια σχέση απόλυτης εξάρτησης, καθώς δίνεται έτοι-

µη ―σχεδόν µασηµένη― τροφή στον ψάλτη, ο οποίος έτσι δε θα µάθει ποτέ ή θα 

ξεχάσει την τυπική διάταξη των ακολουθιών. Η εξάρτηση αυτή έχει, όµως, και πιο 

σοβαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η µουσική προετοιµασία µιας ακολουθίας φέρει 
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την προσωπική σφραγίδα του δηµιουργού του: εκείνος αποφασίζει ποιο δοξαστικό, 

δοξολογία ή χερουβικό θα ψάλει. Ο χρήστης αυτής της επιλογής, πιεζόµενος συνήθως 

και από την έλλειψη χρόνου, συµβιβάζεται και ακολουθεί ως «τυφλοσούρτη» τις επι-

λογές αυτές. Η επανάληψη τον οδηγεί τελικά, χωρίς να το πολυκαταλάβει, στο να γί-

νει «µαθητής» αυτού που του ετοιµάζει τις ακολουθίες, αφού υποκύπτει αδιαµαρτύ-

ρητα σε έναν ιδιότυπο «πολιτιστικό ιµπεριαλισµό».  

Υπάρχουν ασφαλώς και πιο ανοιχτές λύσεις. Αναφέροµαι σε έτοιµες ακολουθίες 

µε εντελώς όµως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούµενες. Δίνονται και σε 

µορφή .pdf αλλά και σε επεξεργάσιµη µορφή (.doc), µε βιβλιογραφικές παραποµπές 

στα βιβλία από τα οποία αντλούνται τα προτεινόµενα µουσικά κοµµάτια, αλλά και 

αρκετές εναλλακτικές επιλογές, ώστε ο ψάλτης να µπορεί να διαλέξει µεταξύ πολλών 

δοξαστικών, δοξολογιών, χερουβικών, λειτουργικών, κοινωνικών κ.λπ. όποιο του 

ταιριάζει ή τον εξυπηρετεί. Αυτή η πλουραλιστική ―άλλος θα την έλεγε και δηµο-

κρατική― πρόταση κλείνει µε πλήρη βιβλιογραφία επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται 

για µια σοβαρή, επιστηµονική και καθόλου καθοδηγητική πρόταση, µε πλήρη σεβα-

σµό στις προσωπικές επιλογές του ψάλτη. 

γ. Όσον αφορά την προσωπική µουσική έκφραση και δηµιουργία και τη δηµοσιο-

ποίησή της, στην οποία επίσης αναφέρθηκα, υπάρχουν κι εκεί αστερίσκοι. Το Διαδί-

κτυο είναι ένας χώρος χαοτικός, χωρίς αρχηγό αλλά και άναρχος ταυτόχρονα. Η δη-

µοσιοποίηση των πάντων από τους πάντες είναι πολύ εύκολη, µε αποτέλεσµα και 

στον χώρο της ψαλτικής να υπάρχουν αναρίθµητες αναρτήσεις, να παρατηρείται εύ-

κολος πλαγιαρισµός και οικειοποίηση πνευµατικής περιουσίας άλλων. Αυτό απαιτεί  

πολύ µεγάλη προσοχή στο πού καταφεύγει κανείς ποιον εµπιστεύεται και τι επιλέγει, 

γιατί οι κακοτοπιές είναι πολλές και ο αποπροσανατολισµός εύκολος. Όσο περισσό-

τερη πληροφορία τόσο περισσότερος «θόρυβος». Και καθώς οι τάσεις που διαµορ-

φώνονται bottom up µπορεί να είναι και «λαϊκιστικές» επιλογές τύπου «σουξέ», οι 

κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Εδώ η απάντηση είναι κριτική σκέψη, πολύ ψάξιµο, 

σύνεση και κριτικός γραµµατισµός ως προς το ποια φίλτρα θα χρησιµοποιήσει κα-

νείς, για να αποκλείσει την πολλή «σαβούρα» που υπάρχει στο Διαδίκτυο σε όλους 

τους τοµείς και τα γνωστικά αντικείµενα και να εντοπίσει τα µαργαριτάρια, που πά-

ντα υπάρχουν.  
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δ. Υπάρχουν, τέλος, και πιο θεολογικές/ ποιµαντικές ενστάσεις (Barret, 2017), τις 

οποίες οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε µε πολύ σεβασµό και νηφαλιότητα. Θα σταθώ 

σε ένα µόνο: τη χρήση των tablet, για τα οποία έχω ήδη εκφραστεί πολύ θετικά, στο 

αναλόγιο και τη µετατροπή του παραδοσιακού αναλογίου σε ψηφιακό. Για τα tablet 

έχει εγερθεί σοβαρή ένσταση η οποία συνοψίζεται στη φράση (Barret, 2017): «Ένα 

λειτουργικό βιβλίο είναι ένα ιερό αντικείµενο, ένα iPad όχι». Επιµέρους ενισχυτικές 

ανησυχίες έχουν να κάνουν µε την ευκολία πλοήγησης σε ένα tablet, το οποίο έρχεται 

σε αντίθεση προς την πειθαρχία που απαιτεί το ξεφύλλισµα ενός βιβλίου, που έχει 

µάλιστα και την έγκριση της Εκκλησίας. Κάποιοι διατυπώνοντας ανησυχίες σκευο-

µορφικού  χαρακτήρα διατείνονται ότι χωρίς φυσικά βιβλία παραδοσιακές καλές 1

πρακτικές, όπως η τοποθέτηση του Τριωδίου µπροστά στην εικόνα του Χριστού, πριν 

αρχίσει ο Εσπερινός του Τελώνου και του Φαρισαίου, από όπου το παραλαµβάνουν 

µε ευλάβεια οι ιεροψάλτες, γίνονται προβληµατικές. Από την άλλη, αν µετατραπούν 

τα αναλόγια σε ψηφιακές κονσόλες µε σύνδεση σε βάση δεδοµένων για την άντληση 

ψηφιοποιηµένων (.pdf) µουσικών κειµένων για τους δύο χορούς των ψαλτών µπρο-

στά στον σολέα και την Ωραία Πύλη ανάµεσα σε βυζαντινές εικόνες και ξυλόγλυπτα 

τέµπλα, θα τραυµατιστεί ανεπανόρθωτα η αισθητική των ναών όπως την ξέρουµε για 

αιώνες. Δύο εικόνες, που τις παραθέτω ασχολίαστες, νοµίζω ότι αποδίδουν εύγλωττα 

αυτόν τον προβληµατισµό: 

 σκευοµορφισµός: 1
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Πηγή: (Barret, 2017) 

Υπάρχουν πολλοί αρµοδιότεροι από µένα να δώσουν θεολογικές - ποιµαντικές 

απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήµατα - προβληµατισµούς. Εγώ απλώς τα καταθέτω 

στη συζήτηση και επικαλούµαι κάποιες πρακτικές σε όλη τη Χριστιανοσύνη που δεί-

χνουν ότι έχει αρχίσει να υιοθετείται αυτό το είδος τεχνολογίας τείνοντας να λάβει 

µεγάλη έκταση µε εκκλησιαστική κάλυψη σε ανώτατο επίπεδο: α).Η Ορθόδοξη Αρ-

χιεπισκοπή Αντιοχείας της Βόρειας Αµερικής έχει εκδώσει έναν ενηµερωµένο λει-

τουργικό οδηγό µε ενσωµατωµένους υπερσυνδέσµους σε αρχεία .pdf. β) Η AGES 

Initiatives, µια εκκλησιαστική µη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε µε την ευλο-

γία του Μητροπολίτη Ατλάντας, έχει ως στόχο τη χρήση τεχνολογίας «για την απο-

θήκευση, οργάνωση και διανοµή ορθόδοξων χριστιανικών λειτουργικών κειµένων 

και µουσικής για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των ιεροψαλτών και για τη διευ-

κόλυνση της οµαλής εκτέλεσης των εκκλησιαστικών καθηκόντων» (Barret, 2017). Το 

µότο της ιστοσελίδας τους είναι χαρακτηριστικό των στόχων τους: «Απλώς φαντά-

σου… Καµιά ενορία χωρίς λειτουργικά βιβλία, Κανείς ιεροψάλτης χωρίς µουσική, Κα-

νείς ιεροψάλτης χωρίς δάσκαλο, Κάθε εκκλησιαστική ακολουθία κατά παραγγελία (on 

demand), Διαθέσιµα για όλους, Πάντα έχετε τα εγκεκριµένα κείµενα, Έχετε πάντα την 

πιο πρόσφατη έκδοση». γ) στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στην Σαρ-

λότ της Βόρειας Καρολίνας έχουµε την πρώτη full computerized πλήρως ηλεκτρονι-
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κή εκδοχή των χορών των ιεροψαλτών: τα αναλόγια έχουν αφαιρεθεί και δεν υπάρ-

χουν βιβλία. Στη θέση των αναλογίων υπάρχουν καροτσάκια φορτωµένα µε ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή και ηχητικό υλικό που καταλαµβάνουν τα πολύ παραδοσιακά ση-

µεία του δεξιού και του αριστερού χορού µπροστά από τον σολέα. Μια αντρική και 

µια γυναικεία χορωδία συγκεντρώνονται γύρω από µεγάλες οθόνες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, στις οποίες ένα κλικ του ποντικιού τραβά ένα .pdf για κάθε µουσικό 

κείµενο προς εκτέλεση (Barret, 2017). δ) Οι πρακτικές και τα εργαλεία αυτά έχουν 

εφαρµογή και στον τοµέα της Ιεραποστολής πέρα από τη Βόρεια Αµερική. Για παρά-

δειγµα, η Αρχιεπισκοπή της Κένυας έχει υιοθετήσει επίσηµα τα AGES ως λειτουργι-

κά της κείµενα (Barret, 2017). 

Εν	κατακλείδι	

Η συζήτηση για τη σχέση των ψηφιακών µέσων µε τη λειτουργική µουσική, που 

έχει αλλάξει δραµατικά µόλις τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει πολύ µέλλον. Μένει 

ανοιχτό το ερώτηµα ποια είναι η βέλτιστη αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, αφού 

δεν µπορεί πλέον να αγνοηθεί. Η γνώµη µου είναι ότι, αν η τεχνολογία χρησιµοποιεί-

ται ως υποστηρικτικό εργαλείο που διευκολύνει την επιθυµία του ανθρώπου να 

υµνήσει τον Θεό και δεν περιορίζει αλλά ενισχύει τη δηµιουργικότητά του, είναι ευ-

πρόσδεκτη. Όπως και σε κάθε άλλη εποχή µεγάλων αλλαγών, όπως η εφεύρεση της 

γραφής, στην οποία αναφέρθηκα εισαγωγικά ή το πέρασµα από τον πάπυρο στο βι-

βλίο, η προσαρµογή µας στις νέες τεχνολογικές συνθήκες και η δηµιουργική ενσωµά-

τωσή τους στη θεία λατρεία θα λειτουργήσει θετικά µε την προϋπόθεση καλής δια-

χείρισής τους µε όρους ποιµαντικής. 

Σας ευχαριστώ  
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